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VAN DE REDACTIE  / 
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Dit is alweer ons zomernummer. En dit jaar is 
het er nog echt zomer bij ook. In mijn straat is 
zichtbaar dat er weinig regen valt, want een van 
de pas geplante boompjes ziet er treurig dood 
uit. De trekker met watertank die zo nu en dan 
langs rijdt om bomen water te geven kwam al te 
laat blijkbaar. 

We hebben een prachtige Dag van het Park 
gehad 2 juni. Met een enthousiaste burgemees-
ter op bezoek, die voor twee onderdelen onmis-
baar was. Hij kreeg als eerste het fraaie nieuwe 
boekje over ons park uitgereikt en ging naar het 
college terug met de boodschap dat het park 
veel meer aandacht verdient dan het nu krijgt, 
en hij reikte de vrijwilligerspenning uit aan Ma-
non Vonk, lid van ons wijkteam, maar op vrijwel 
elk denkbaar front bezig om de wijk en vooral de 
omgeving van de Winterdijk mooier en socialer 
te maken. Een welverdiende waardering voor 
een tomeloze inzet met voortdurende initiatie-
ven. Manon, ook via de wijkkrant onze welge-
meende felicitaties. 

Ondertussen is het boekje over het park bij ie-
dere bewoner van de wijk thuisbezorgd, als een 
cadeautje aan onszelf. 

Ik heb bijna vier maanden na mijn brief over het 
ophalen van afval antwoord gekregen. Daarin 
is ook gereageerd op een paar latere mailtjes. 
Gedogen is echt een kunst in ons land. Want de 
verordening blijft zeggen dat containers tussen 
zes uur en half acht ’s ochtends buiten gezet 
moeten worden, maar de gemeente ziet door de 
vingers als dat al de avond ervoor gebeurt. Niet 
verder vertellen hoor!

Ik meld regelmatig dat prullenbakjes, vooral die 
in ons park, stampvol zitten en niet netjes ge-
leegd worden. Er blijkt sinds kort een toezicht-
houder afval en reiniging te zijn en die heeft, zo 
meldt de brief, deze locatie voor extra controle 
op zijn lijst gezet. Sindsdien heb ik al weer drie 
keer meegemaakt dat in het park bij de start 
van het weekend op vrijdagavond, de bakken 
stampvol zitten en er rotzooi omheen ligt. Dat is 
dan na het weekend uiteraard nog erger gewor-
den. Ja, toezichthouders moeten natuurlijk ook 
met weekend. ik vraag me wel af hoe je een 
stad redelijk kunt besturen als dit probleempje 
al onoplosbaar blijkt. 

Er is ook een mysterie. In onze straat is een 
paar maanden geleden een pisbak geplaatst, 
tegen een muur van de verlaten Walgaerde. 
Dus een vraag aan de gemeente hoe die daar 
kwam? Dat weten ze niet, een burgerinitiatief 
misschien? En zo’n kreng kan daar dan blijkbaar 
ook maanden blijven staan. Ondertussen is ie 

weer verdwenen, niemand die wat weet. 

Ik wens u nog tenminste drie maanden zomer 
toe, met zo nu en dan ’s nachts een milde bui, 
die ik dan ook mezelf toewens. 

De Kattensingel vanaf het water. We zijn nog 
steeds verrukt over onze Kattensingel met zijn 
prachtige nieuwe kade. De bootjes en wande-
laars over het kadepad moeten nog wat wen-

nen, maar dat komt wel goed. 

MELDPUNT OPENBAAR GEBIED

Hoe kunt u uw melding of vraag kwijt?
Vul via internet het meldingsformulier in (zoek 
op: meldpunt openbaar gebied Gouda) of bel 
tussen 08.30 uur en 17.00 uur via tel. 14 0182.

Waarom een Meldpunt Openbaar Gebied?
Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor 
het openbaar gebied. Wanneer daar iets aan 
schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat 
kunnen herstellen of verbeteren. Ook met 
vragen, opmerkingen of suggesties kunt u bij 
het Meldpunt Openbaar Gebied terecht. Bijvoor-
beeld:
•	 Een gat of verzakking in de bestrating van 

rijweg,	een	fietspad	of	trottoir
•	 Gladde wegen die tot de strooi- of sneeuw-

route behoren en zwart moeten zijn.
•	 Omgereden palen
•	 Een kapotte lamp in een lantaarnpaal of sig-

nalering van ‘donkere (onveilige) plekken’
•	 Wateroverlast (bijvoorbeeld verstopte put-

ten)
•	 Overhangend groen of zwerfvuil in het groen
•	 Speelvoorzieningen, aanleg en onderhoud
•	 Het programma voor groot onderhoud van 

wegen
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•	 Maai- of snoeiprogramma
•	 Baggerprogramma
•	 Projecten

Spoedmeldingen
Spoedmeldingen kunt u doen via tel. 14 0182. 
Ook in het weekend en buiten kantooruren.

(Spoed)meldingen over Jeugdoverlast
Deze kunt u rechtstreeks doen bij de politie op 
het telefoonnummer: 0900-8844 of via www.po-
litie.nl melden Voor spoedeisende zaken, heter-
daadmeldingen en levensbedreigende situaties 
belt u met het nummer: 112.

Ongediertebestrijding (particulier), het ophalen 
van huisvuil én grofvuil vallen onder Cyclus, tel-
nr. (0182) 547 500. Behalve:
•	 Grofvuil en vuilniszakken die illegaal ge-

dumpt worden
•	 Zwerfvuil op straat
•	 Ongediertebestrijding in het openbaar gebied

Wat gebeurt er met uw meldingen of vra-
gen?
•	 Uw meldingen worden geregistreerd en 

aan de verantwoordelijke collega’s door-
gegeven. Uw naam, adres en postcode en 
telefoonnummer worden genoteerd. Binnen 
14 dagen wordt uw melding afgehandeld of 
ontvangt u bericht waarom dat (nog) niet 
is gebeurd. U wordt daarvoor telefonisch of 
persoonlijk benaderd. Voor openbare verlich-
ting geldt een uiterste afhandeltijd van drie 
weken. Meldingen van jeugdoverlast worden 
via de politie / wijkagent met de gemeente 
(wijkcoördinator / veiligheidscoördinator) 
besproken.

•	 Veel vragen over het openbaar gebied kun-
nen direct beantwoord worden. Soms moet 
uw vraag voorgelegd worden aan een colle-
ga. Daarover wordt u dan teruggebeld.

•	 Wanneer u uw meldingen of vragen per 
internet verstuurt krijgt u direct een ont-
vangstbevestiging. Het is prettig als u bij die 
melding uw e-mail gegevens en/of telefoon-
nummer vermeldt, zodat wij u indien nodig 
kunnen bereiken.

BuitenBeter-app

De BuitenBeter-app is naast het Meldpunt Open-
baar Gebied (MOG) een makkelijke manier om 
klachten in de woonomgeving bij de gemeente 
te melden.

BuitenBeter is een gratis applicatie voor 

smart-phones die je kunt downloaden uit de App 
Store.
Het voordeel is dat je ter plekke een foto kunt 
maken van de situatie en kunt meesturen met 
je klacht. Dat kan zijn zwerfvuil op straat, slecht 
wegdek, kapotte straatverlichting, losse stoepte-
gel,	graffiti	en	beplakking,	kapot	speeltoestel.
In 4 stappen ligt je klacht + foto bij de gemeen-
te. Sneller kan niet.

NIEUWS UIT GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

In Gouwestein hebben we een druk en gezellig 
verenigingsleven voor de bewoners. Zo is er een 
vereniging bloemschikken, zingen, handwerken 
en nog veel meer. Ook is er een vereniging wan-
delen op rolletjes. Twee maal per week gaat een 
activiteitenbegeleidster met hulp van vrijwilligers 
wandelen met bewoners. Veel bewoners willen 
dan mee. U begrijpt, we kunnen altijd vrijwil-
ligers gebruiken. Dus heeft u zin om één keer 
per week, of één keer in de twee weken of één 
keer per maand mee te lopen met de wandelclub 
meldt u dan aan bij de receptie van Gouwestein. 
De wandelclub is op woensdagochtend en za-
terdagochtend. De bewoners zullen u dankbaar 
zijn. 

Op zaterdag 30 juni is de wandelclub naar de St. 
Janskerk gelopen. Het was prachtig weer om te 
wandelen en in de St. Jan werden ze hartelijk 
ontvangen	met	koffie/thee.	Daarna	volgde	een	
reis,	zonder	koffer,	naar	Gambia,	een	fraai	reis-
verslag met foto’s. Na een sapje en wat napraten 
gingen de bewoners en begeleiding weer terug 
naar Gouwestein. 

Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook 
hier staan de activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via 
facebook:  https://www.facebook.com/gouwes-
tein
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CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Het laatste Creacafé voor de zomerstop konden 
we creaties die nog net niet klaar waren afma-
ken. Er waren die avond diverse technieken te 
zien.

In september zijn we er weer met een heel 
nieuw programma! Ben je ook creatief en/of heb 
je een leuke hobby die je wel wil demonstreren 
neem dan gerust contact met ons op.

Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van 
de maand in het Grand café van Gouwestein.
We zijn er rond 19.00 uur en van 19.30-21.30 is 
de activiteit. Kom gewoon eens meedoen!
Je kunt je ook bij ons inschrijven voor de 
nieuwsbrief.
www.creacafegouda.blogspot.nl
Manon 
•	 manonvonk@hotmail.com
•	 tel. 06 40281883
Marrianne
•	 m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 
•	 tel. 06 23507933

Hieronder een voortgangsbericht over het ver-
lichtingsplan van het Kleiwegplein

VERLICHTINGSPLAN 
KLEIWEGPLEIN

Door Sjaak de Keijzer

Het is alweer enige tijd geleden dat Onno Trim 
en ik iets van ons lieten horen. Een nieuwe Raad 

en nieuw college van B&W, dus nieuwe kansen.

De reconstructie van het Kleiwegplein vormt nu 
een onderdeel van  het zuidelijk stationsgebied.  
Voor de reconstructie is budget beschikbaar 
(met de gebruikelijke verlichtingsmasten). Een 
dezer dagen zouden de resultaten beschikbaar 
komen van een onderzoek (door SWECO) met 
betrekking tot de aanpak van dit plein in het 
kader van het Mobiliteitsplan.  

Jullie weten dat er voor de festiviteiten ‚Gouda 
750 jaar’ ook een budget is en daarvoor een 
werkgroep komt. En onze droom is dat voor die 
viering het verlichtingsplan gerealiseerd is.

Onno en ik nemen deel aan de werkgroep Bin-
nenstad. Binnen die werkgroep wordt samen 
met de gemeente een plan opgesteld voor de 
binnenstad (met een programma) voor de ver-
dere versterking van de binnenstad. Het ver-
lichtingsplan voor het Kleiwegplein kan daar een 
mooie bijdrage aan leveren. 

Maar de volgende bijeenkomst van die werk-
groep is pas eind oktober en dat vinden we te 
lang duren. Vandaar dat Onno en ik een verzoek 
aan wethouder Hilde Niezen (nu ook voor be-
woners initiatieven)  hebben gericht voor een 
gesprek.   

AFVAL SCHEIDEN BIJ DE 
BLOKWONINGEN
Door Manon Vonk

Ieder jaar gaan we van de vereniging langs de 
huizen om nieuwe leden te werven en om te 
luisteren wat er speelt onder de mensen. Vaak 
combineren we deze bezoekjes met een collecte 
of andere zaken. Dit keer wilden we het afval 
probleem bespreken met de bewoners: hoe zij 
de nieuwe situatie ervaren en waar ze tegen aan 
lopen met het scheiden van het vuil. 

Eerlijk gezegd heb ik er zelf ook moeite mee 
gehad om er een mouw aan te passen, want hoe 
doe je dat nu in een huis zonder tuin, zonder 
schuur en zonder containers voor de deur. Al 
met al is het best moeilijk om een goed functio-
nerend systeem te bedenken zonder dat je zelf 
tussen het afval woont.

Eigenlijk loopt iedereen hier tegen dezelfde pro-
blemen aan. We hebben een eengezinswoning 
maar	met	de	afvalproblematiek	van	een	flat,	
eigenlijk kun je het nergens goed kwijt en je wilt 
ook niet de hele dag met afval bezig zijn. Weer 
allemaal containers voor de deur is ook geen 
oplossing. Buiten het feit dat er geen containers 
in openbaar gebied mogen staan is het ook geen 
sieraad om nog eens ruim honderd containers in 
het	straatbeeld	te	hebben	naast	alle	fietsen	die	
we al buiten moeten parkeren. 
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Als je je afval echt goed scheidt blijft er uitein-
delijk heel weinig over voor restafval. Helaas 
kunnen we dat alleen met zestig liter per keer 
aanbieden waardoor je heel lang met je afval in 
huis	blijft	zitten.	Het	zou	fijn	zijn	als	je	al	wat	
vaker je afval kwijt zou kunnen, bijvoorbeeld in 
een dertig liter container die ze in de binnen-
stad ook hebben. Dit was een van de vragen 
die we aan de bewoners hebben voorgelegd, 
of hier behoefte aan is. Voor het groen hebben 
we twee kleine groencontainers voor 58 wonin-
gen, deze puilen dan ook bijna dagelijks uit. Dit 
ervaart	iedereen	als	een	probleem.	Het	zou	fijn	
zijn als deze capaciteit vergroot wordt of als er 
dagelijks geleegd wordt. De andere vraag die 
gesteld werd is of er behoefte zou zijn aan een 
ondergronds afvalstation in de buurt zodat je 
niet je afval overal mee naar toe hoeft te slepen. 
Daar reageerde ook vrijwel iedereen enthousi-
ast op. Nu kun je denken dat mensen te lui zijn 
om naar de Hoogvliet te gaan maar vaak is het 
een andere oorzaak waardoor het moeilijk voor 
de mensen is om afval te scheiden. Gezondheid 
en/of ouderdom bijvoorbeeld of geen vervoers-
middel hebben, dus alles lopend moeten doen, 
of zo veel voor je werk van huis zijn dat het 
gewoonweg onmogelijk is om je afval zo lang in 
huis te kunnen houden vanwege het risico van 
ongedierte.

Helaas hebben we niet iedereen kunnen berei-
ken maar alle zesendertig ondervraagde huis-
houdens hadden behoefte aan een dertig liter 
container en vijfendertig wilden graag een on-
dergronds afval station in de buurt waar ze glas, 
groen, papier en plastic in kwijt kunnen.

Verder werden er de volgende opmerkingen 
gemaakt: Groen container vaker legen, meer 
groencontainers, plastic vaker ophalen en restaf-
val gratis weg kunnen gooien zodat het restafval 
niet tussen het andere afval verdwijnt.

De algemene indruk was dat mensen wel graag 
willen scheiden maar dat het praktisch niet altijd 
haalbaar is en dat iedereen zich stoorde aan het 
vele vuil dat in de straten slingert. Dit is helaas 

een probleem waar een heleboel mensen zelf 
ook schuldig aan zijn. Hou je aan de regels van 
het ophalen van het plastic en hang je zak op 
de aangegeven tijden buiten. Het is misschien 
niet	fijn	om	het	binnen	te	bewaren	maar	tussen	
het vuil en ongedierte wonen is erger. Probeer 
samen met je buren een oplossing te vinden 
en help elkaar een handje; zo houden we het 
schoon en leefbaar. Uit deze inventarisatie wordt 
ook duidelijk dat de gemeente meer aandacht 
aan deze problematiek moet besteden. 

De Gemeente meldt ons het volgende:

Het schoolgebouw Winterdijk 10 heeft een jaar 
leeg gestaan. Het krijgt nu weer de functie van 
een dependance.  Na de zomer gaat de Regen-
boogschool, die het hoofdgebouw op Winterdijk 
6 heeft,  er met een paar groepen in en over 
een jaar krijgen ook een paar klassen van de 
Goudse Waarden er weer een jaar lang les.  
Voorlopig houdt het gebouw dus een school 
bestemming. 

BURENDAG 22 SEPTEMBER

Dit jaar is er natuurlijk weer burendag budget 
aangevraagd en gaan we weer aan de gang om 
de buurt een beetje mooier te maken. Zoals ge-
bruikelijk wordt de groene speeltuin weer aan-
gepakt en de tuinen rondom de blokwoningen. 
Burendag valt dit jaar op zaterdag 22 september 
en we beginnen om 11 en stoppen rond 4 uur. 
Dus zet het alvast in je agenda!
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Naast (gespecialiseerde) fysiotherapie 
bieden wij diverse trainingen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut:
- Training op Maat,
- Afvallen op Maat,
- Fitplus,
- Fit to move
en specifieke trainingen voor COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
C. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

OPENING VAN DE 9E EXPOSITIE 
GOUDSWERK
Door Sjouk Engels en Janny de Keijer, vrijwilligers Gouds-
Werk
 
Op	9	juni	was	de	officiële	opening	van	de	9e	
expositie GoudsWerk met kunstwerken van Iris 
Rijntjes (sieraden), Jan van der Spree (fotogra-
fie)	en	Ans	Kool	(schilderijen).

De directeur van Gouwestein, Agnes van Buuren 
heette de kunstenaars, hun familie, vrienden, 
kennissen, buurtbewoners, andere Goudse 
bewoners, leden van de Goudse fotoclub en de 
vrijwilligers van GoudsWerk Janny de Keijzer en 
Sjouk Engels van harte welkom. Karin Hinke, 
medewerker van Gouwestein en aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers GoudsWerk, werd door deze 
vrijwilligers in het zonnetje gezet met een bloe-
metje. Mede door haar verloopt de samenwer-
king tussen GoudsWerk en Gouwestein uitste-
kend.

We zijn nu alweer de 10e expositie aan het voor-
bereiden en op 1 september om 16.00 uur is de 
officiële	opening	gepland	van	deze	jubileumex-
positie. Tip: zet die datum alvast in uw agenda!
Dat	het	affiche	van	de	9e	expositie	GoudsWerk	
roze als achtergrond heeft, is een knipoog naar 
Gouda Roze.

Jan van der Spree heeft in de lange gang zijn 

kleurrijke foto’s tentoongesteld. Alle aanwezi-
gen liepen tijdens deze bijeenkomst met hem 
mee voor uitleg. Elke foto heeft een verhaal en 
het was boeiend om te horen wat hij daarover 
te vertellen had. Jan gebruikt nu een professio-
neel fototoestel waarmee hij nog mooiere foto’s 
maakt en het resultaat is geweldig. Deze foto-
graaf gaat niet over één nacht ijs en hij gebruikt 
bijzondere technieken. Eén speciale fotopre-
sentatie viel op en heeft te maken met prachtig 
uitgedoste personen die we onder andere tijdens 
Roze Zaterdag in Gouda konden tegenkomen.
Nieuwsgierig geworden? Kom langs en u kunt 
het met eigen ogen zien.
Trouwens Jan gaf aan dat elke foto van hem in 
deze expositie te koop is voor 50 euro (zonder 
lijst).

Nadat we de foto’s van Jan hadden bekeken, 
kwamen we bij de vitrinekasten waarin de schit-
terende sieraden van Iris Rijntjes tentoonge-
steld zijn. De presentatie van Iris is bijzonder te 
noemen. Zelfs boekjes en folders zijn door haar 
gemaakt om uitleg te geven over de thema’s van 
de sieraden. Inspiratie voor haar sieraden haalt 
zij onder andere uit de zee. Sommige sieraden 
zijn geïnspireerd op zeewier. Ook sieraden met 
tulpen als thema. Tulpen komen oorspronkelijk 
uit Turkije en in een boekje heeft Iris de tulpen 
uit Nederland verbonden met Istanboel. 
Wat ook erg in de smaak viel bij de aanwezigen 
waren de ringen waarin zij fotootjes verwerkt 
van geliefden of dierbare personen. Tip: bel Iris 
voor een afspraak en u kunt met haar de moge-
lijkheden bespreken voor een bijzonder sieraad. 
Iris heeft een atelier in onze wijk en staat open 
voor een sieraad op maat.

Ans Kool nam de aanwezigen mee naar haar 
prachtige olieverf schilderijen. Met belangstel-
ling werd gekeken naar haar kunstwerken. De 
afbeeldingen van dieren uit het boerenleven, 
maar ook haar impressies van een vakantie in 
Marokko, spreekt niet alleen de aanwezigen, 
maar ook de bewoners en medewerkers erg aan. 
De olieverfwerken van Ans zijn een lust voor 
het oog. Je wordt er blij van wanneer je er naar 
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kijkt. De kleuren die zij gebruikt zijn helder. Het 
werk van Ans presenteert zij in de korte gang. 
Wanneer je de aanwezigen beluistert dan hoor 
je “Oh en Ah” en “Wat mooi!”. Kijk ook even op 
haar website www.anskool.com. Dan begrijpt u 
wat wij bedoelen.

Tijdens	de	officiële	opening	van	deze	exposities	
was het weer warm. We sloten dan ook af met 
een heerlijk drankje en hapje. Er werd, zoals 
inmiddels gebruikelijk, weer gezellig nagepraat 
en contacten gelegd. Tot eind augustus is deze 
prachtige expositie te bewonderen tijdens de 
openingstijden van de balie van Gouwestein. 
Dus zeggen we, kom langs! U bent van harte 
welkom om deze 9e expositie GoudsWerk te 
komen bekijken.

Het Sociaal Team had op de Dag van het Park 
een grote pot knikkers neergezet. De vraag 
was hoeveel knikkers daarin zaten. Het Sociaal 
Team kwam zelf op 1525. Laten we hopen dat 
zoiets met een weegschaal ‘geteld’ kan worden.  

Dat leverde twee winnaars op: de al wat ou-
dere en wijze Lies Elte en de nog heel jonge 
en blijkbaar ook wijze Thomas Cisser. Beiden 
kwamen verrassend dicht in de buurt, met een 
schatting van 1500. Dat leverde hun en felici-
taties van het Sociaal Team en een cadeaubon 
van € 25 op. 

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK 
Door Trudie Galama

Parkboekje
Met heel veel plezier heb ik het boekje gelezen. 
Wat is het een mooie uitgave geworden!
Prachtige foto’s brengen het heden en het verle-
den in beeld. Je leest over de geschiedenis van 
het park en het wordt je duidelijk dat de reali-
satie van deze “wandelplaats” veel voeten in de 
aarde heeft gehad. Je komt meer te weten over 
de historie van de grote oude huizen en het fo-
togenieke bruidsbruggetje. En de problemen met 
ophogen en onderhoud blijken niet van vandaag 
of gisteren te zijn.

Overuren gedraaid
Marijke van Ittersum (tekst) en Irene Tielman 
(lay-out) hebben overuren gedraaid en er o.a. 
voor gezorgd dat dit parkboekje er is gekomen. 
Alle bewoners van Nieuwe Park hebben een 
exemplaar in de bus gekregen. De vaste bezor-
gers van de wijkkrant hebben hiervoor een extra 
rondje gelopen. 

Zoekplaatje
Als u het boekje doorbladert komt u de schrijf-
ster	tegen.	Dus	niet	op	de	achterflap	(zoals	
gebruikelijk) maar een beetje verstopt; een 
zoekplaatje dus. 

KUNST IN DE WIJK: 
LE FOSSILE NOIR
Door Marijke van Ittersum

Het zwart granieten beeld “le Fossile Noir” is 
een van de vijf beelden van de hand van Rob 
Schreefel die samen met Joost Barbiers en Eddy 
Gheress exposeerde in het park van 31 mei 
2014 tot 30 september van dat jaar. Het is een 
groot beeld, maar de kunstenaar is dan ook 
gespecialiseerd in grote objecten. Gerard Kleijn, 
directeur van het museum Gouda nodigde deze 
drie Ploeghkunstenaars uit voor deze expositie, 
juist omdat hij vond dat hun grote en expres-
sieve beelden goed pasten bij het monumentale 
en romantische karakter van het Van Bergen 
Ijzendoornpark. De Ploegh is een Landelijk Kun-
stenaars Genootschap, dat momenteel in Amers-
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foort zetelt.

Maar wie is Rob Schreefel? Hij werd op 4 no-
vember 1953 geboren uit (voor)ouders van vele 
nationaliteiten in Tegal, dat op Centraal-Java 
ligt. Hij verhuisde met zijn ouders in 1958 naar 
Nederland en Schreefel vervolgde zijn opleiding 
van 1972 tot 1977 aan de Gerrit Rietveld Aca-
demie te Amsterdam, waar Jos Wong en Aart 
Rietbroek zijn docenten waren aan de afdeling 
beeldhouwen. Vanaf 1977 werkt Rob Schreefel 
in een eigen atelier en mocht hij gebruik maken 
van de B(eeldende) K(unstenaars-) R(egeling), 
die het werk subsidieert. Hij woont nog steeds in 
Amsterdam.

Schreefel heeft een heel eigen werkwijze. Hij 
begint met een “krabbel op papier”, een schets 
en daarna volgt er een exact model op kleine 
schaal, zo'n tien tot twintig centimeter groot en 
meestal in steen uitgevoerd. Waarom steen? 
Er wordt gezegd dat Rob Schreefel verliefd is 
op steen. Voor de beelden gebruikt hij marmer 
(gemetamorfoseerd kalksteen), diabas (een 
vulkanisch stollingsgesteente) of graniet, het 
liefst zwart graniet uit Zweden. De kunstenaar 
werkt niet met mechanische middelen, zoals een 
pneumatische gereedschap, maar hij gebruikt 
een moker en een beitel. Hij wil zich lichamelijk 
moe maken, zegt hij. 

Misschien wel het meest bekend is Schreefel 
door een serie monumentale kunstwerken in 
het kader van “Art in Stone” in Drenthe. Het 
bekendste werk daaruit is het in 2008 langs de 
A28 (nabij de TT-baan) geplaatste “TT land-
mark”. Een enorm beeld: 7,5 meter hoog en 
90 ton zwaar, gemaakt van roodoranje Bretons 
graniet, staande op een kunstmatige heuvel van 
4 meter hoog. Rob Schreefel zegt van al zijn ei-
gen werk: “Ik probeer beelden te maken, ogen-
schijnlijk spelenderwijs, alsof ze zo maar ont-
staan zijn, daarbij staat de fysieke beleving net 
zo centraal als het optische resultaat. Een beeld 
moet	poëtische	inhoud	hebben	en	dat	dient	uit	
de vorm afgelezen te kunnen worden.” Le Fossile 
Noir geeft hij de omschrijving mee :”Een fos-
sielachtige zwarte vorm”.

Dat we Le fossile Noir permanent in het park 
hebben staan, is te danken aan de crowdfunding 
actie volgend op de expositie onder bewoners. 
In het voorjaar van 2015 is het beeld onthuld. 
Overigens, als je de kunstenaar wil ontmoeten 
en je wil van hem leren, dan kan je een cursus 
bij hem volgen. In het Cultuurhuis Wherelant 
(het centrum voor kunst en cultuur in Purme-
rend) geeft Rob Schreefel een cursus beeldhou-
wen in steen en speksteen in 12 lessen op de 
vrijdagen vanaf 28 september tot 21 december 
2018.

HOOGVLIET EXPRESS IN LANDE-
LIJK MAGAZINE LEEN
Door Wilma Neefjes
 
Hoogvliet Express, de wekelijkse door vrijwilli-
gers begeleide boodschappenservice voor bijna 
50 senioren, wordt in de zomereditie van het 
magazine Leen in het zonnetje gezet. De ser-
vice is als initiatief vanuit bewoners van Nieuwe 
Park in 2010 gestart. De supermarkt verhuisde 
dat jaar naar het Gouwezichtterrein op grotere 
afstand van de woning van veel minder mobiele 
wijkbewoners. Dankzij de service, waarbij super-
markt Hoogvliet het vervoer regelt, kunnen zij 
zelfstandig hun boodschappen blijven doen met 
een helpende hand waar gewenst. En gezellig 
met	anderen	een	kopje	koffie	drinken	na	afloop.	
Leerlingen van Praktijkschool GSG Het Segment 
draaien tijdens schoolweken mee in het project. 
Als u interesse heeft om actief te worden als 
vrijwilliger bij het project, kunt u contact op-
nemen met coördinator Wilma Neefjes, tel. 06 
21195853.
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Supermarktketen Hoogvliet viert in 2018 haar 
50-jarig bestaan met o.a. vijf keer het glos-
sy magazine Leen, gratis voor alle klanten. In 
Nieuwe Park is aan de Ferdinand Huyckstraat 
begin jaren zeventig een van de eerste winkels 
van de kruidenier geopend, toen nog onder de 
naam cash & carry. De keten heeft nu 70 win-
kels in binnen- en buitenland. Bij twee van deze 
winkels is ook een vervoersservice voor senioren 
gestart.

WIJKAGENT VERTROKKEN
Door Buurtpreventie

Tot voor kort waren Heidi Valkenburg en Marvin 
van Batenburg wijkagent voor onze wijk. 
Sinds 15 mei is Gouda opnieuw verdeeld over de 
9 wijkagenten. 

Marvin is vertrokken naar Goverwelle en Heidi 
staat nu alleen voor Centrum, Raam en  Nieuwe 
Park. Daarnaast  is zij de back-up voor Korte 
Akkeren en Westergouwe.

Hassan is aangesteld voor Korte Akkeren en 
Westergouwe en de back-up voor Centrum, 
Raam en Nieuwe Park. Hier komt wel een deel-
tijd stagaire bij.

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Het is ’s avonds na tienen als ik door het park 
loop en 2 meiden op het bankje zie zitten. Ze 
komen	op	de	fiets	van	hun	werk	en	zitten	uit	
te rusten en bij te praten van een lange, lange 
dag. Amalia en Loredana hebben vandaag 10 
uur gesjouwd met borden, bestek en glazen en 
het klanten naar de zin gemaakt. Zij werken 
bij Atlantis Wereldrestaurant (waar vroeger de 

Gamma was). Ze komen allebei uit Roeme-
nie. Amalia, 20 jaar, vertelt haar verhaal in het 
Nederlands. Ze heeft het in zeer korte tijd in 
de praktijk geleerd. Ze woont sinds november 
in Gouda maar is van plan om over 2  à 3 jaar 
weer	terug	te	gaan	naar	Roemenië.	Ze	vertelt	
dat de salarissen in Roemenie zo laag zijn dat zij 
er niets van overhoudt.  Hier kan ze wat op zij 
leggen en zo met een volle spaarpot over enige 
tijd weer terugkeren naar haar familie en vrien-
den.

BERMEN EXCURSIE MET ANDRÉ 
VAN KLEINWEE
Door Trudie Galama

Manon en ik hebben afgesproken met André van 
Kleinwee. André is ruim 35 jaar stedelijk stads-
ecoloog van Gouda.

Maanden geleden, toen het nog koud en alles 
kaal was, kwamen Manon en ik op het idee om 
de bermen van de Nieuwe Gouwe aan te pak-
ken. De Nieuwe Gouwe moest in het voorjaar 
een toegangsweg worden met bermen vol groen 
en bloemen. 

De afspraak met André werd gemaakt en nu is 
het zover. We starten onze bermen excursie en 
fietsen	naar	het	kruispunt	met	de	Van	Hofwe-
gensingel. De kale bermen zijn veranderd in een 
tapijt van grassen en bloemen. We zien de grote 
ratelaar, die rammelt als je hem beweegt en 
vogelwikke, waarvan het bloemetje op een piep-
klein vogeltje lijkt. André vertelt hoe schraler de 
bodem, hoe rijker de plantengroei. We ontdek-
ken zeepkruid, duizendblad, boerenwormkruid, 
knoopkruid, wilde margrieten, kaarsjeskruid, rol-
klaver, teunisbloem en berenklauw. André wijst 
ons	op	heel	bijzondere	orchideeën	en	we	zien	de	
rietorchis, zijn gevlekte broertje en de zeldzame 
bijenorchis. Bekijk de foto’s op de achterkant 
van de wijkkrant!!!

Hoe het begon
Het is in de jaren zestig en zeventig heel nor-
maal, om bestrijdingsmiddelen te gebruiken 
voor het onderhoud van groen. Veel planten 
worden in die jaren doodgespoten. De chef van 
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de toenmalige afdeling plantsoenen in Gou-
da besluit eind jaren zeventig dat dit anders 
zou moeten. De afdeling stelt een medewerker 
aan (André van Kleinwee) die het ecologische 
groenbeheer mag gaan opzetten en uitproberen. 
Dit met doel: een natuurlijker aanzien krijgen, 
minder benodigde arbeid voor onderhoud en een 
gezonder	leefmilieu	creëren.	Het	credo	is:	”niet	
meer vechten tegen de planten, maar begrijpen 
waarom ze daar groeien”. Waarom zou je paar-
denbloemen doodspuiten als ze niet in de weg 
staan? Het openbaar groen tussen Prinsessen-
flats	en	Bloemendaalseweg	wordt	proefgebied.	
Zo ontstaat het Heempad, oftewel de “kraamka-
mer van het ecologisch groenbeheer”.

De bever
We	fietsen	langs	de	plas	aan	de	Spoordijk	bij	
de Winterdijk. In het voorjaar van 2010 duikt 
hier uit het niets een bever op. Dit is uniek. 
Niemand weet waar hij vandaan komt en hoe 
hij hier terecht is gekomen. André vertelt dat 
het vermoeden bestaat dat de bever vanuit de 
Krimpenerwaard via de Gouwe, na een gevaar-
lijke oversteek van de Nieuwe Gouwe Oostzijde 
hier terecht is gekomen. Aangezien de bever in 
de schemer en nacht actief is, is het moeilijk een 
glimp van het dier te pakken.

Natuurlijke oevers
Wat veel mensen niet weten, is hoe belangrijk 
oever- en moerasplanten zijn voor de fauna; 
zowel boven als onder water. Dankzij ecologisch 
beheer van oevers leven er nu libellensoorten, 
insecten en waterdieren die je hier jaren geleden 
nooit zag. Het inzaaien met een oevermengsel, 
en het inplanten van kalmoes, gele lis en katten-
staart, zijn het begin van een natuurlijke oever. 
De natuur doet verder zijn werk. 

+ 

Leuk om te weten
Libellen worden ook wel helikopters, drones of 
glazenmakers genoemd. De vergelijking met een 
drone is van deze tijd. Glazenmaker komt uit het 
verleden toen glaszetters de glazen ruiten in een 
houtenraamwerk horizontaal op hun rug droegen 
naar de klant.

Bermen
Wie	met	de	auto	of	fiets	over	de	weg	rijdt,	let	
niet echt op de berm. Toch heeft deze groen-
strook een belangrijke functie, niet allen voor 
het verkeer maar ook voor de natuur. Bermen 
verbinden de groengebieden en zijn een door-
steek en vluchtplaats voor dieren. Het netheid-
beheer wordt losgelaten en de berm verandert 
van een strook met saai gras in een berm vol 
bloemen en dieren. De bermen worden één of 
twee keer per jaar gemaaid, afhankelijk van nat-
te en droge bermen en daarna wordt het maaisel 
afgevoerd. Het maaien gebeurt na de bloeitijd 
van de verschillende planten. Een aantal jaren 
later blijkt het inderdaad succesvol te zijn; het 
aantal plantensoorten neemt toe. Zelfs bijzonde-
re	planten	als	orchideeën	hebben	we	gevonden.	

Dit uurtje op stap met André heeft ons op een 
andere manier laten kijken naar wat er groeit en 
bloeit langs de kant van de weg. Als u dit stukje 
leest is de man met de zeis misschien al langs 
de bermen en de slootkant van de Winterdijk 
gereden en moet u wachten tot volgend jaar om 
al dat moois tussen het gras te ontdekken.

Bij deze tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van het boek “Natuur dicht bij huis/ecologisch 
groen in Gouda”, geschreven door André van 
Kleinwee en Bonnie van Doorn.

BURENNETWERK

Het Burennetwerk Gouda had zich graag gepre-
senteerd tijdens de Dag van het Park, maar dat 
lukte niet. Daarom plaatsen we deze bekend-
making in onze wijkkrant. Ook in onze wijk is 
vrijwel iedereen buur. 

Burennetwerk Gouda is op zoek naar vrijwilligers 
die iets willen betekenen voor hun medemens. 
Zij kunnen bijvoorbeeld een helpende hand bie-
den bij dagelijkse bezigheden zoals: 
•	 even wandelen of er met de rolstoel op uit; 
•	 samen	een	kopje	koffiedrinken;	
•	 bezoek aan een zorgloket of arts; 
•	 klusjes in en om het huis; 
•	 hulp bij het invullen van documenten; 
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•	 ondersteuning van mantelzorgers.
Natuurlijk zijn er al buurten in Gouda waar 
mensen elkaar helpen. Voor mensen zonder een 
sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen - al 
is het maar voor iets kleins - soms nog moei-
lijker. Daarom is Burennetwerk er dus ook voor 
mensen die hulp nodig hebben. Ook zij kunnen 
er met hun vragen terecht. 

Waar werken wij 
Burennetwerk Gouda heeft een groeiend net-
werk, maar is (nog) niet in alle buurten van 
Gouda actief.

Interesse?
Overweeg je vrijwilliger te worden, of wil je 
meer informatie: Het Burennetwerk is telefo-
nisch bereikbaar op verschillende werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur op 06
48141191. U kunt ons ook bereiken via onze 
website: http://burennetwerkgouda.nl
Mailen mag ook, dat kan naar cor.helmond@
icloud.com (Sociaal netwerker voor Burennet-
werk).

DAG VAN HET PARK 1
Door Manon, Marleen en Marrianne

Het is altijd een hele organisatie maar toch lukt 
het ons elk jaar weer om samen een leuk wijk-
feest te realiseren.

Dit jaar was het thema de SO~SHOW, allerlei or-
ganisaties op sociaal gebied konden zich presen-
teren. Een thema verzinnen is niet zo moeilijk 
maar dan mensen bereid vinden om te komen 
is weer wat anders… Gelukkig is dat ook gelukt! 
Dankzij de enthousiaste medewerking van het 
sociaal team Gouda-West en de lekkere happen 
van de Walvis, Buurman wat kookt u nu?, Thuis 
afgehaald, Samen voor goud!.  U kon aanschui-
ven bij de Aanschuiftafel, het Taalcafé, workshop 
springrolls maken met Oksana en de workshop 
foto’s maken met je smartphone met Nelle Van-
lier. Er was gezellige muziek van Evert en Mandy 
en een heel mooi lied voor de burgemeester! 

De hele middag kon u speed-meeten-met-de-
buren en er was een gezellige kleedjesmarkt. 
Ook kon u nog een leuk bloempotje beschilderen 

DAG VAN HET PARK 2
Door Peter Schönfeld

We kunnen terug kijken op een zeer geslaag-
de Dag van het Park. Het thema de SO~SHOW 
sloeg goed aan en er waren veel mensen op 
afgekomen. 

Rond drie uur heeft 
burgemeester Milo 
Schoenmaker een 
rondgang langs alle 
stands gemaakt en 
hij nam ruim de tijd 
om met iedereen 
een praatje te ma-
ken. Dit werd zeer 
op prijs gesteld.
Peter Schönfeld 
overhandigt het 
spiksplinternieuwe 
boekje van het Van 

Bergen IJzendoornpark aan de burgemeester 
en vraagt hem om beter voor het park te zor-
gen! De burgemeester heeft vervolgens in zijn 
toespraak ook gerefereerd aan de erbarmelijke 
toestand van het park en hoopt met zijn nieu-
we college het park weer beter op de kaart te 
kunnen zetten. 

Daarna reikte de burgemeester aan Manon Vonk 
de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda 
uit voor al haar vrijwilligerswerk! Het was goed 
geheim gebleven dus Manon was volledig ver-
rast. Iedereen is het er helemaal mee eens dat 
zij deze penning heeft verdiend!

Het liedje van Evert en Mandy over de bur-
gemeester was heel leuk en toepasselijk. De 
laarzen met de “vergeet me niet” bloemen, toe-
passelijk voor het zompige park, worden door de 
burgemeester met dank in ontvangst genomen.
Hierna maakte de band van Evert en Mandy 
muziek samen met de gast bassist. Zo verliep 
de middag heel gezellig en kwam iedereen aan 
haar/zijn trekken.

Graag wil het wijkteam Marrianne Waalwijk, 
Marleen de Rooij en Manon Vonk zeer bedanken 
voor	de	voortreffelijke	organisatie.

COLLECTE ORANJE FONDS
Door Ton Kooijman

Het wijkteam heeft ook dit jaar weer meegedaan 
aan de jaarlijkse collecte van het Oranjefonds. U 
bleek wat minder gul dan in eerdere jaren. Of u 
was al met vakantie. Hoe dan ook de opbrengst 
lag zo’n € 200 lager dan we ondertussen gewend 
zijn en kwam uit op € 575. Daarvan is de helft 
voor onze wijk en dus hebben we toch weer de 
drukkosten van één wijkkrant gedekt.  Daarvoor 
bedanken we u hartelijk. 

bij het Creacafé en naar huis gaan met ver-
geet-elkaar-nietjes om zelf te zaaien. De burge-
meester ging weg met een paar rubber laarzen 
met vergeet-het-park-nietjes…

Kortom een gezellige geslaagde wijkfeest-mid-
dag. Vond u het ook zo gezellig en heeft u zin 
om mee te doen volgend jaar? Laat het ons even 
weten!
De foto’s kunt u terug kijken op www.kunstma-
kelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl en 
www.nieuwepark.nl 
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BLOEMEN IN DE 
BERMEN NIEUWE 

GOUWE OZ


